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NIEMCE SPOŁECZEN STWEM 
INFORMACYJNYM – BEZPŁATNY 

DOSTĘP  DO INTERNETU  
DLA MIESZAKN CO W GMINY 

Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy gminy Niemce mają wspaniałą szansę 

skorzystać z dobrodziejstw technologii informatycznej i uzyskać bezpłatny dostęp 

szybkiego Internetu. Społeczeństwo w gminie jest zróżnicowane pod względem 

możliwości korzystania z Sieci.  Wg. badań prawie 50% mieszkańców regionu  

w ogóle nie korzysta z Internetu. Wójt Gminy Krzysztof Urbaś jako dobry gospodarz 

zdaje sobie sprawę ze skali tego problemu, dlatego chcąc podnieść jakość życia 

mieszkańców i możliwości wynikające z dostępu do Internetu oraz umiejętności 

korzystania z ISP i sprzętu komputerowego podjął działania mające na celu poprawę 

jakości życia mieszkańców i zinformatyzowanie społeczeństwa. W tym celu złożył 

wniosek aplikacyjny, wraz z Fundacją Euro Nation o dofinansowanie Projektu  

pt. „NIEMCE – PARTNERSTWO NA RZECZ E-INTEGRACJI” współfinansowanego 

85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności 

gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion  

i w 15% z budżetu krajowego.  

 

Celem Projektu jest bezpłatne podłączenie sygnału internetowego  

o przepustowości nie mniejszej niż 144 Kbit/s dla 250 gospodarstw domowych i 7 

jednostek podległych na terenie gminy Niemce, platformy e-learning, nieodpłatnie 

dostarczanie sygnału przez okres 5 lat. W ramach przedsięwzięcia zostanie 

bezpłatnie przekazanych 250 zestawów komputerowych do 250 gospodarstw 

domowych, 117 zestawów komputerowych do jednostek podległych (ZPO w 

Ciecierzynie, ZPO  

w Dysie, SP w Jakubowicach Konińskich, SP w Krasieninie, SP w Nasutowie, ZS  

w Niemcach, SP w Rudce Kozłowieckiej) oraz 5 sztuk dodatkowego niezbędnego 

osprzętu do jednostek podległych dla osób niepełnosprawnych. 

Fundacja Euro Nation, która od 2008 roku realizuje projekty  z zakresu 

przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego zapewnia, że przekazanie komputerów   



 

 

z dostępem do Internetu i oprogramowaniem pozwoli mieszkańcom na dostęp do  

e-edukacji, kontakt z instytucjami poprzez portale internetowe, zwiększy szanse na 

znalezienie zatrudnienia i telepracę np. przez matki wychowujące małe dzieci, lub 

osoby samotnie wychowujące dzieci. Nabycie umiejętności posługiwania się PC  

z dostępem do Internetu spowoduje, że odbiorcy końcowi będą zdobywać informacje 

o szkoleniach oraz korzystać z e-Learning i mieć dostęp do forum internetowego. 

Uczniowie, którzy do tej pory nie posiadali w domu sprzętu komputerowego i 

Internetu będą mogli łatwiej przygotowywać się do lekcji, a tym samym ich szanse 

edukacyjne wzrosną. Niepełnosprawni będą mogli korzystać z e -Usług (bankowość 

elektroniczna, zakupy i sprzedaż przez Internet) bez konieczności wychodzenia z 

domu. Powyższe działania były moim celem mówi a ten Projekt przyniesie 

niewymierne korzyści dla mieszkańców, poprawi jakość życia na wielu 

płaszczyznach, zwiększy możliwości rozwoju społecznego, gospodarczego, 

zawodowego – mówi Wójt Gminy Krzysztof Urbaś. Działanie ma na celu również 

zwiększenie wiedzy, umiejętności, kompetencji społeczności lokalnej. 

Dodatkowym atutem projektu będą certyfikowane szkolenia dla 250 osób 

rozwijające umiejętności informatyczne (w tym z zakresu obsługi komputera  

i korzystania z Internetu) oraz inne szkolenia z zakresu technik teleinformatycznych  

i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej 

edukacji przez Internet (w wykluczeniem szkoleń zawodowych) organizowanych dla 

odbiorców końcowych. Dla uczestników Projektu będą zakupione i przekazane 

podręczniki do nauki, materiały szkoleniowe oraz nośniki danych. Do nauki zostanie 

zaprojektowany specjalny portal internetowy wspierający proces szkoleń i rozwijający 

umiejętności nowego sposobu komunikacji. 

 

Program skierowany jest między innymi do osób, które ze względu na trudną 

sytuację materialną nie mogły sobie dotychczas pozwolić na przyłączenie 

gospodarstwa domowego. Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w 

projekcie są: 

 gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające  

do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 

 gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające  

do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, 

 dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania 

wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, 

 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, 

 rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz samotni rodzice, 

 osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie 

(rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty 



 

 

najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno - rentowych ogłaszanych 

komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, 

 dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin  

w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie,  

z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny 

roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę  

w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie 

Statystycznym”, 

 jednostki podległe (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, 

publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania 

beneficjenta, publiczne domy pomocy społecznej) – w ramach działań 

koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta. 

 

 Od dnia 13 stycznia 2014 rozpoczyna się rekrutacja do Projektu „Niemce – 

partnerstwo na rzecz e-integracji”. Dodatkowych informacji na temat projektu udziela 

Lider projektu Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21 – 025 Niemce, tel. 81 756 10 38 

oraz Partner projektu – Fundacja Euro Nation, ul Raciborska 23, 03-079 Warszawa,  

tel. 22 818 24 42 wew. 307. W Urzędzie Gminy Niemce można pobrać formularze 

zgłoszeniowe, uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków, uzyskać informacje jakie 

dokumenty należy złożyć, oraz trybie i miejscu informowania wnioskodawców 

odnośnie zakwalifikowania do Projektu. Formularze rekrutacyjne można składać  

w terminie od 13.01.2014 do 28.02.2014, do godziny 15:30. Wójt Gminy zaprasza 

serdecznie osoby zamieszkujące na terenie gminy do składania zgłaszania się do 

programu – zależy nam na Was. 

 


